2. med letom

16. januar

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

S L I V N I C A - za udeležbo pri sv. maši je obvezen pogoj PCT
NEDELJA, 16 1. 2022
2. MED LETOM
Nedelja verskega tiska
PONEDELJEK, 17. 1.
TOREK, 18. 1.

Marjeta Ogrska
SREDA, 19. 1.

Makarij Alekdsandrijski
ČETRTEK, 20. 1. -

SOBOTA, ¸22. 1.

Laura Vicuna, dev.
NEDELJA, 23. 1.
3. MED LETOM
Nedelja Božje besede

NEDELJA, 23. 1.
3. MED LETOM

za + Karlo Zavec

17.30

za + Marjano Rus

17.30

Agnes (Neža), dev, muč

SREDA, 19. 1.

molitev za sinodo

molitev za družine

za + Zvezdano Lešnik
češčenje Najsvetejšega

17.30

za + Katico Fingušt

7.30

- za žive in rajne farane

10.30 za + Antona Rihtarja
–

Jn 2, 2-3

POROČNO VINO
Po krstu v Jordanu Jezus začne javno
delovati. Njegov prvi nastop je na
gostiji. Tako praznovanje je bilo izstop
iz splošnega trdega prebijanja skozi
življenje, polno stiske za hrano in vodo.
Z obilico vina Jezus pokaže na polnost
radosti, ki jo prinaša zaupanje vanj.
Jezus je s tem spomnil na prerokbe o
veličastni gostiji, ki jo Bog pripravlja
ljudstvu (Iz 25,14; Oz 2,4; Amos 9,14).

za udeležbo pri sv. maši je obvezen pogoj PCT
9.00

za + Terezijo in Ivana Reich

16.30 za + Štefanijo Kac
9.00

za + rajne iz družine Hedl
Izdal: Župnijski urad Slivnica;

KAPLJICA ROSE

Poroka je čudež, ki radost
poljuba spreminja
v radostno služenja.
Helen Rowland (+ 1950)
4

Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In
Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.«
Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.«

začetek osmine - molitev za edinost kristjanov

molitev za duhovne poklice

PETEK, 21. 1.

NEDELJA, 16. 1.
2 MED LETOM

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

za + Antona Fingušta in sorodnike

17.30

16. januar 2022

2. NEDELJA MED LETOM

17.30 za + dve Mariji Rebolj

Sebastijan muč

Leto 21, št. 4

- za žive in rajne farane

10.30 za + Ivota Fingušta
17.30

Anton Puščavnik, opat

DOBROVCE

7.30

Slivniški župnijski list

K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta – soemen.joze@gmail.com
031 590 556; ℡: 02 60 54 021
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Kar se je zgodilo v Kani, se lahko
zgodi vsakemu zakonskemu paru.
Skupno življenje se začne z vzajemno ljubeznijo in navdušenjem.
Po določenem času to navdušenje
izhlapi in pogosto so zakonci
ogroženi
z
nezadovoljstvom,

razhajanji in včasih s popolnim
neuspehom. ''Pomanjkanje vina''
je simbol za odsotnost raznih vezi
medsebojnega odnosa. Nastaja
praznina v odnosu, ko človek več na
zmore ''držati skupaj''.
Za tako stanje Evangelj predlaga rešitev: povabiti Jezusa, da je
član družine. On tisto ''prazno
neokusno vodo'' nerazumevanja
spremeni v obnovljeno ljubezen in
sožitje. On tega ''dobrega vina''
priskrbi v obilni količini.
Marija ima pri tem posebno
vlogo. Posreduje nam vzorec
neomajne vere. Ona je prava
kristjanka, ki Jezusu povsem zaupa
in vabi k zaupanju druge: ''Vse kar
vam poreče, storite (že v Egiptu je
faraon rekel Egipčanom: ''vse kar vam
Jožef poreče, storite.''1 Mz 41, 55).

S popolnim zaupanjem Jezusu
bo
tudi
''neokusna
voda
vsakdanjosti'' spremenjena v mir
in praznično veselje.
župnik

1

16. januar

2. med letom

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v

SVETPISEMSKI MARATON: 22.-27.-1.

ponedeljek, torek in sredo

V sklopu obhajanja Nedelje Svetega
pisma prihodnjo
nedeljo, 23. 1.,
vabljeni k sodelovanju
na
SVETOPISEMSKEM
MARATONU Na
spletni povezavi:
https://www.svetopisemskimaraton.si
/mini-maratoni/
Povezava je tudi na naši spletni strani.
V župniji bomo maraton izvedli tako,
da bomo v teh dneh brali Božjo besedo
pol ure pred sv. mašo.

od 8h do 9h v Maranati.
vabljeni, da bi sprejeli
dežurstvo molitve eno uro ali
vsaj pol ure na teden.
SEJA ŽPS in GOSPODARSKEGA
sveta bo v torek 18. 1. ob 18.30h.
Zaradi
posebnih
razmer bo srečanje na
Zoom-povezavi.
NEDELJA VERSKEGA TISKA
Z iznajdbo pisave je misli in sporočila
bilo možno zapisati in ohraniti. Ker so
bile možnosti zapisa zelo omejene, so
zapisovali le najbolj pomembne reči.
Tako je Mojzes zapisal gotovo 10
Božjih zapovedi, drugih reči pa malo.
Prva zapisana besedila v slovenskem
jeziku so Brižinski spomeniki, ki
vsebujejo pridigo o prvem grehu in
pripravo na spoved.
Danes je tisk enostaven in se lahko
tiska karkoli. Na trgu je
tisk, ljudi oblikuje,
vzgaja,
poboljšuje
hkrati pa je tudi veliko
takega, ki ljudi kvari.
Ker
tiskarne
ne
gledajo na duhovno kvaliteto tiska, je to
naša naloga, da izberemo pisano
besedo, ki nas bo usmerjala in utrjevala
na poti k Bogu. V našem prostoru
namenjeno duhovni rasti za večnost z
Bogom se zavestno odločamo za verki
tisk, ki nas usmerja k Bogu. Vabljeni,
da si vsaka družina oskrbi vsaj en verski
časopis.
2

TEDEN ZA EDINOST
KRISTJANOV
Od 18. do 25. januarja 2022 bo pod
geslom: »Videli smo, da je vzšla
njegova zvezda, in smo se mu prišli
poklonit« (Mt 2,2) potekal teden
molitve za edinost kristjanov.

Papež Frančišek je ob odprtju
sinode rekel: »To sinodo živimo v
duhu molitve, s katero se je Jezus
obrnil na Očeta za svoje: ''Da bi bili
vsi eno.'' (Jn 17,21).
V tem tednu bomo pri sv maši
molili tudi za edinost kristjanov.

16. januar
GUNGL. Izdelali sta jaslice, ki jim je
škofijska žirija dodelila prvo mesto.
G. nadškof Alojzij Cvikl je v pojasnilu
zapisal: ''Vesel sem, da ste se opogumili
in izdelali ter pripravili jaslice, da ste se
potrudili iskati aktualnost jaslic v
današnjem času in v vašem okolju.
. Komisija je jaslice pregledala pod
naslednjimi vidiki:

Ti poznaš Srce svojega Sina in
nas spodbujaš k zaupanju, in
vabiš, naj se popolnoma izročimo
v Njegove roke.
Tako pogosto imamo skušnjave,
da bi Bogu vsilili našo voljo,
usmerjali naše življenje brez
preizkušenj in pomanjkanja.
Zaupamo ti naše potrebe, naše
želje, da jih prečistiš in
usposobiš naše srce, da sprejme
in stori VSE KAR NAM POREČEŠ.

1. Sodelovanje z botrom ali drugimi
družinskimi člani
2. Izvirnost ideje
3. Besedilo – utemeljitev
4. Estetskost izdelka
Komisija pri izbiri ni imela lahkega
dela, saj so vsake jaslice po svoje lepe
in izvirne. Vendar se je po temeljitem
premisleku odločila za jaslice, ki sta jih
izdelali Tia Horvat in njena botra
Lucija Gungl iz župnije Slivnica pri
Mariboru.''
Birmanka Tia in botra Lucija s strani
župnije iskrene čestitke za vajin trud in
za vajino pričevanje.
žpk

''NAJ JASLICE'' IZ SLIVNICE

Škofijski odbor za mlade je v adventu
povabil birmance, da sodelujejo v
tekmovanju za ‘’NAJ JASLICE 2021’’.
Odzvali sta se naša birmanka TIA
HORVAT in njena botra LUCIJA

2 med letom

STORITE VSE, KAR VAM REČE
Nobene sence dvoma ni v tvojem
Srcu, Marija in tako Tvoja vera
sproži čudež

Takrat bo Gospod mogel
spremeniti vodo v vino, izpolniti
nemogoče, iz nas narediti svoje
zveste sodelavce v službi bratov
in sester in vsega človeštva.
www.cursillos.ca

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ALKOHOL – ''Kaj jemljete proti
Coroni?'' – ''Alkohol.'' – Pa pomaga?'' –
''Proti Coroni ne, toda lažje prenašam
idiote, ki Corono zanikajo.''
OGLAS: ''OTROCI DO 5 LET IMAJO PRI NAS
HRANO ZASTONJ.'' – Gost: ''Natakar, jaz bi

mali kozarec vode, moja hčerka pa
zrezek z gobicami in eno veliko pivo.''
ELEKTRIČNI STOL- ''Si že slišal, da
je direktor zapora bil aretiran?' – ''Zakaj
pa?'' – ''Svoji tašči je pokazal kako
deluje električni stol.''
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